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Indledning 
Naturstyrelsen har gennem 30 år etableret nye skove i Danmark.  

Kort fortalt giver potentielle samarbejdspartnere og borgere en hurtig introduktion til de forskellige faser i 

et skovrejsningsprojekt. Der vil dog altid være variationer i gennemførelsen af projekterne fra sted til sted, 

da de udvikles og gennemføres i dialog med projektets samarbejdspartnere.  

 

 

 

 

 

Fotos : Indvielse af Ringe Skov etape 2 på 80 ha i  2015.Børn fra Nordagerskolens SFO planter træer.  
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1. Fordobling af Danmarks skovareal 
Folketinget besluttede i 1989 at skovarealet i Danmark skulle fordobles. Siden da har Naturstyrelsen 

etableret nye skove i hele landet. Formålet var dengang først og fremmest at reducere omfanget af 

landbrugsjorde, da der i 1980erne var en overproduktion af fødevarer i EU, og nyttiggøre landbrugs-

jorderne ved produktion af træ, som Danmark havde og har en nettoimport af.  

I 1990erne rejste Naturstyrelsen primært nye skove for at bidrage til træproduktionen og skabe flere 

muligheder for friluftsliv. Fra omkring år 2000 blev skovrejsningen målrettet rekreative interesser og 

beskyttelse af grundvandet. Det førte til, at kommunerne og vandforsyningerne begyndte at indgå i 

skovrejsningsprojekterne og bidrage til finasiering af skovrejsningen.  

Ved skovrejsning tilplantes ofte ca. 2/3 af arealet, mens 1/3 bliver til lysåbne græsarealer med vandhuller, 

som drives med afgræsning, høslet eller anvendes som rekreative arealer. Langs skovens kanter plantes 

skovbrynet primært med buske. Hvor skovbrynet grænser op til naboejendommes haver eller boliger, 

plantes skovbrynet et stykke væk fra skellet for at mindske skygge fra skoven.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fotos: Øverst ses 2 ud af 3 nye vandboringer, som VandCenter Syd har 

etableret i Elmelund Skov i 2013 i forbindelse med skovrejsningen. 

Råvandsledningen fra boringerne går tværs gennem skoven og er 

anlagt langs skovvejen, som derfor hedder Vandvejen. Ved Vandvejen 

er opsat et skilt, som formidler grundvandsbeskyttelsen og formålet 

med boringerne, og en drikkevandspost.   
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2. Multifunktionelle skove 
Skovene er det mest benyttede fritidstilbud i Danmark med over 70 mio. skovbesøg om året. Ud over de 

rekreative muligheder leverer skoven en lang række andre goder til borgerne inden for klima, miljø og 

natur. 

Nye statslige skovrejsningsskove bidrager med:  

 Nye rekreative områder 

 Friluftsaktiviteter. I statsskov må borgere færdes i hele skoven døgnet rundt hele året.  

 Naturoplevelser og stilhed 
 

 Bedre sundhed 

 Mulighed for motion og bevægelse 

 Restitution og rehabilitering, f.eks. i forhold til stress, kroniske sygdomme og fysisk genoptræning. 
 

 Leg og læring  

 Skovbørnehave og udeskoler 

 Naturskole og naturformidling 
 

 Beskyttelse af grundvandet 

 Rent drikkevand. Under løvskov dannes cirka lige så meget grundvand som under landbrugsjord, 
og det er væsentlig renere. 

 Reduktion af nitratudvaskning, da der ikke gødskes. 

 Pesticidfri drift 
 

 Nye naturområder  

 Sammenbinding af naturområder 

 Forbedring af eksisterende natur og udvikling af ny natur 

 Øget biodiversitet på længere sigt 
 

 Klima og træproduktion  

 CO2 lagring i vedmassen og skovbund. I gennemsnit ca. 9-10 tons CO2 årligt pr. ha i de første ca. 
100 år af en skovs liv. Herefter er optag og frigivelse af CO2 af samme størrelse. 

 Træ til byggeri 

 Træ til tøj, poser og andre forbrugsvarer 

 Miljøvenlig/fornybar energi m.v.  
 
 

For kommuner kan bynær skovrejsning også medvirke til øget bosætning gennem mere attraktive boliger 

tæt på offentlig skov. Nye bynære skove kan også have en direkte økonomisk betydning ved at huspriserne 

ofte stiger i nærheden af disse skove.   
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3. Statsskove vokser ud af lokale samarbejder 
Naturstyrelsen har gennem de sidste 30 år etableret 100 nye skove i hele landet sammen med især 

kommuner og vandforsyninger. Bynær skovrejsning der samtidigt beskytter grundvandet har høj prioritet. 

Naturstyrelsen etablerer cirka 200 hektar ny statsskov hvert år.  

Første skridt i et skovrejsningsprojekt er, at Naturstyrelsen sammen med de mulige partnere gennemfører 

en proces med udvikling af projektet i forhold til skovrejsningens geografiske placering, fysiske størrelse og 

projektets skønnede økonomi, samt parternes bidrag til finansiering. De nye statsskove anlægges for 

Naturstyrelsens vedkommende for midler afsat på Finansloven i henhold til Naturbeskyttelsesloven, samt 

medfinansiering fra partnere. Parternes medfinansiering skal udgøre minimum 50 % af udgifterne til 

erhvervelse af jord, førend Naturstyrelsen kan iværksætte et projekt. I flere projekter medfinansierer 

parterne 100 % af erhvervelsesudgifterne. Naturstyrelsens midler i de enkelte finanslovsår prioriteres i 

forhold til størrelsen af parternes medfinansiering. 

Forslaget til et skovrejsningsprojekt skal typisk godkendes af byrådet og flere udvalg i kommunen, 

vandforsyningens bestyrelse og Naturstyrelsens direktion. Når det er sket, udarbejdes en egentlig 

samarbejdsaftale. Der afholdes orienteringsmøde med lodsejere inden for projektområdet og et offentligt 

møde, hvor alle borgere, interesseorganisationer m.v. med interesse i projektet kan deltage. Desuden 

informeres pressen.  

Der skal foretages en miljøvurdering af samarbejdsaftalen. Miljøvurderingsrapporten kommer i 8 ugers 

offentlig høring. Herefter foretages eventuelle justeringer af aftalen, hvorefter den underskrives og træder i 

kraft.  

Det er muligt at opsige en skovrejsningsaftale, ligesom parterne altid skal give tilsagn om medfinansiering 

forud for hver konkret erhvervelse af jord til projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Underskrift af ny skovrejsningsaftale for Elmelund Skov 2016-2026. 
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4. Køb af jord til skovrejsning 
Når aftalen er underskrevet af parterne kan næste projektfase med opkøb af jord til projektet begynde. 

Naturstyrelsen står for at gennemføre projektet.  

De nye statsskove etableres oftest ved, at Naturstyrelsen køber private landbrugsjorder. Enten ved direkte 

skødehandler eller gennem jordfordeling. Jordfordeling består i, at Naturstyrelsen køber jord op uden for 

projektområdet og bytter det med jord inden for projektområdet. Køb af private landbrugsjorder sker kun 

gennem frivillig handel. Ekspropriation til statslig skovrejsning ikke er tilladt. Derfor kan tidshorisonten for 

etablering af en skov være lang.  

Et projekt kan også opstå ved, at kommunen, vandforsyningen eller andre statslige myndigheder 

overdrager arealer til Naturstyrelsen. 

Da der som regel er mange private lodsejere inden for et projektområde, tager statslige skovrejsnings-

projekter oftest flere år at gennemføre. Typisk vil der fra projektets start gå mellem 10-30 år, før projektet 

er gennemført.  

 

 

Foto: Elmelund Skov er pt 360 ha og målet er at skoven fra 2016-2026 skal vokse med 140 ha. Større 

sammenhængende skovområder giver flere muligheder for friluftsliv. Naturstyrelsen har indgået et 

partnerskab med Odense Orienteringsklub om Find Vej-poster i skoven. Klubben har opsat posterne og 

vedligeholder dem. Ud fra posterne er der lavet 24 forskellige ruter med forskellige sværhedsgrader, som 

kan hentes på klubbens hjemmeside 
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5. Planlægning af skoven 
Efter Naturstyrelsen har erhvervet jord til skoven er første skridt af lave en forundersøgelse og i 

forlængelse heraf en plan for indretningen af den nye skov.  

Forundersøgelse 

De nye skove skal beskytte grundvandet, skabe ny natur med både skovbevoksninger og lysåbne arealer, 

samtidig med at skoven skal giver gode muligheder for friluftsliv for borgerne i området. Forudsætningen 

for at lave en god plan for skovrejsningen er, at der opnås et godt kendskab til området. Derfor laves 

indledningsvist en forundersøgelse, som bl.a. omfatter:  

 Landskabelige forhold og kulturmiljø, så der kan udarbejdes en plan som tager hensyn til eksisterende kvaliteter i 

landskabet, samtidig med at skoven planlægges, så der skabes nye landskabskvaliteter og oplevelsesmuligheder. 

Langs skovens yderkanter plantes skovbryn primært med buske.  

 Naboejendommes placering af boliger og haver. Hvor skovbrynet grænser op til naboejendom med have eller 

boliger ud til skovrejsningen, plantes skovbrynet et stykke fra skel for at reducere gener fra skygge. 

 Jordbundsforhold, som giver et godt afsæt for at vælge hvilke træarter, der skal plantes i skoven.  

 Afvandingsforhold, som bl.a. giver viden om muligheder for at etablere nye vandhuller, udvide eksisterende 

vandhuller eller bryde mindre dræn for at skabe mere våd natur og større grundvandsdannelse.  

 Forekomst af beskyttet natur og arter, som giver viden i forhold til, hvordan skoven kan udformes, så den 

understøtter eksisterende naturværdier i området.  

 

 

Foto: Eksempel på planlægning, hvor der er taget landskabeligt hensyn. Til højres ses skovbrynet på den gamle Findinge parcelskov. 

Græsarealet og den 12 år gamle skov til venstre er den del af Espe Skov. Den nye skov holder afstand til den gamle skov, så det 

gamle skovbryn bevares og der opstår en udsigtskile inde i skoven.  
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Planlægning og borgerinddragelse 

Naturstyrelsen udarbejder en plan for skovrejsningen på baggrund af viden fra forundersøgelsen, input fra 

borgere, planlægningsmæssige og lovgivningsmæssige bindinger og Naturstyrelsens forskellige 

retningslinjer for arealforvaltningen. Naturstyrelsens afvejer de forskellige interesser og har ansvar for at 

planen er i overensstemmelse med gældende planlægning, lovgivning og inden for projektets økonomiske 

råderum. 

Planer viser placeringen af skov og lysåbne arealer, hvilke typer af skov der etableres, tilgængelighed i form 

af parkeringspladser, skovveje og stier, evt. friluftsfaciliteter m.v. 

Undervejs i planlægningen holdes offentlige møder, hvor naboer, interesseorganisationer og alle borgere 

med interesse i den nye skov, kan komme med forslag og ønsker til skovens udformning, faciliteter m.v. og 

bidrage med nyttig viden.  

Møderne anvendes også til at undersøge, om der er basis for at etablere forskellige former for partner-

skaber og samarbejder om skoven. Det kunne f.eks. være et kogræsserlaug, som står for afgræsningen af et 

areal i skoven eller Hjerteforeningen, som etablerer en Hjertesti i skoven.  

I forbindelse med planlægningen drøftes evt. ønsker fra vandforsyningen til placering af boringer, adgang til 

boringer mv. så disse ønsker kan indarbejdes i planen.  

Der holdes et offentligt møde om det endelige udkast til plan for skoven. Planen sendes herefter i 8 ugers 

høring, hvor borgere kan komme med bemærkninger til planen. Herefter færdiggøres planen og er 

grundlag for VVM-screening, ansøgning om myndighedstilladelser og anlæg af skoven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Anlæg af skoven 
 

 

 

 

Borgerinddragelsen gennemføres parallelt med planlæg-

ningen. Ofte ved markvandringer på de nye arealer og 

workshops, hvor borgerne bidrager med viden, ideer og 

kommentarer til planskitser.  

Der er tildelt midler fra Growing Trees Network Foundation til 

plantningen af Elmelund Folkeskov i forbindelse med 

landsindsamlingen Danmark Planter Træer.  
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6. Anlæg af skoven 
Det tager ofte et par år at etablere skoven. Anlægsarbejdet gennemføres af entreprenører efter udbud. En 

skovrejsningsskov består typisk af følgende anlæg: 

 Plantning af 10-30 meter brede løvskovsbryn med hjemmehørende træ- og buskarter. Skovbrynene er 
vigtige levesteder for vildt, fugle, insekter (bl.a. bier og sommerfugle) og ledelinjer for flagermus. 

 Plantning eller såning af skov kombineret med udlæg af arealer til naturlig tilgroning. Der anvendes op 
til 40 forskellige hjemmehørende træ- og buskarter i skovrejsningen. I de enkelte plantninger 
anvendes en blanding af træer og buske. En egeplantning kan f.eks. bestå af eg, avnbøg, spidsløn, lind, 
hassel, hvidtjørn, hæg, navr og birk.  

 Etablering af lysåbne arealer og hegning af arealer, som skal afgræsses.  

 Evt. etablering af vandhuller og lukning af dræn.  

 Anlæg af skovveje og –stier, samt parkeringsplads. 

 Etablering af faciliteter, f.eks. borde-bænke, bålplads, hundeskov. 

 Skiltning. 
 

 

 

 

 

 

Foto: Elmelund Skov – i forbindelse med 

etablering af 270 ha skov i 2013-2015 blev 

der etableret et hovedstinet på 15 km 

anlagte grusveje og –stier. Med tiden 

opstår ofte ”trampestier”, de steder hvor 

borgerne har lyst til at gå. Langt de fleste 

borgere færdes dog kun på de anlagte stier, 

som derfor centrale for oplevelsen af en 

tilgængelig skov.  
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Når plantningen af skoven er i gang arrangerer projektets partere oftest i fællesskab en indvielse af skoven, 

hvor borgere inviteres ud og se den nye skov. Ofte vil der være mulighed for at plante træer, mulighed for 

forskellige friluftsaktiviteter og gå med på en guidet tur i skoven, hvor der fortælles om skovens betydning 

for grundvandsbeskyttelse, friluftsliv og natur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Elmelund Skov 2014. Der plantes 30 meter brede skovbryn med mange forskellige, 

hjemmehørende buske til gavn for insekter, fugle og vildt. Arbejderne på plantemaskinen skal holde styr 

på forskellige planter, så der kommer variation i skovbrynet. Elever fra Sanderum skoles 7. kl. giver også 

en hjælpende hånd.  
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Øverst: Elmelund Skov. Etablering af 

vandhul ved afgravning i naturlig 

lavning. Det afgravede jord 

udlægges, så de naturlige terræn-

former fastholdes.  

Nederst: Ringe Skov. Fritlægning af 

rørlagt vandløb, som leder vand ud 

til Odense å.  
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Når skoven er plantet vil den de første år blive renholdt med harvning, så træerne får den bedste start og 

hurtigere kommer i god vækst. Der anvendes ikke pesticider til renholdelse. I løbet at ca. 5-6 år vokser 

skoven over hovedhøjde, så man begynder at opleve plantningen som en skov, der veksler mellem 

skovbevoksede områder og lysninger. Mange har stor fornøjelse af at følge skovens vækst og opleve, 

hvordan forskellige træarter vokser med forskellig hastighed og hvordan dyrelivet ”flytter ind” i skoven.  

Udviklingen fra landbrugsjord til skov går hurtigere end man oftest tror, bl.a. fordi der i et vist omfang 

anvendes hurtigt voksende ammetræer, f.eks. poppel eller lærk, som kan vokse op til 2 meter om året.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Elmelund Skov: Bøgeplantning med poppel som  
ammetræ 2½ år efter plantning.  
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7. En skov i evig forandring 
Når planen for skovrejsningen er gennemført og projektbevillingen opbrugt, overgår projektet forvaltnings-

mæssigt til Naturstyrelsens driftsområde. Det betyder i praksis at driften og den fortsatte udvikling af 

skoven sker ud fra en samlet prioritering af Naturstyrelsens arealforvaltning og driftsbevilling.  

Efterhånden som skoven udvikler sig opstår der nye muligheder og ønsker til den rekreative brug. Ofte er 

der en god ide at være lidt afventede i forhold til placering og etablering af faciliteter, da oplevelsen af 

skoven ofte ændres efterhånden som skoven vokser op, og der opstår større og mindre ”rum” i skoven i 

form af de lysåbne arealer.  

De lysåbne arealer udbydes i forpagtninger med krav om afgræsning eller høslet. Med tiden vil en del af 

disse arealer udvikle en flora, så de bliver omfattet at naturbeskyttelsesloven.  

Når bevoksningerne er ca. 15 år gamle laves den første hugst i skoven.  Siden 2005 har Naturstyrelsens 

skove været drevet ud fra retningslinjerne om Naturnær skovdrift, som sikrer en bæredygtig drift af 

skovene. Ved skovrejsning etableres skoven, så den kan forvaltes som en naturnær skov. Naturstyrelsens 

skove, herunder også skovrejsningen, er både FSC og PEFC certificerede, hvilket er en garanti for at træ fra 

Naturstyrelsens skove er producereret på en bæredygtig måde.  

Skovrejsningen pålægges fredskovspligt i henhold til skovloven, som betyder at skoven fremover skal 

anvendes til skov.  

 

  

 

Fotos: Ringe Skov.10 år efter plantning af skoven og etablering af det lysåbne græsareal etableres en bål- 

og grillplads. To lokale spejdergrupper har sammen ryddet bevoksningen i skovbrynet og etableret 

grillpladsen. Kogræsserlauget RIKOLA, som forpagter græsarealet op til grillpladsen, holder opsyn og 

renholder pladsen.  
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